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1 SISSEJUHATUS 
 
ELi keskkonnahoidlike riigihangete (KHR) kriteeriumide eesmärk on hõlbustada avaliku sektori asutustel 
väiksema keskkonnamõjuga kaupade, teenuste ja tööde ostmist. Kriteeriumide rakendamine on vabatahtlik. 
Kriteeriumid on sõnastatud nii, et neid saaks juhul, kui asutus peab neid asjakohaseks, lisada minimaalse 
redigeerimisega (osaliselt või täielikult) asutuse hankedokumentatsiooni. Avaliku sektori asutustel 
soovitatakse enne hanke väljakuulutamist tutvuda ostetavate kaupade, teenuste ja tööde pakkumisega turul, 
kus asutus tegutseb.  
Kui avaliku sektori hankija soovib rakendada selles dokumendis soovitatavaid kriteeriume, tuleb seda teha 
nii, et oleks tagatud vastavus ELi riigihangete õigusega (vt näiteks direktiivi 2014/24 artikleid 42, 43, 67 lg 2 
ja 68 ning ELi riigihangete õiguse sarnaseid sätteid). Praktilist teavet selle kohta võib leida ka 2016. aasta 
käsiraamatust roheliste ostude kohta, mis asub aadressil 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm  
Selles dokumendis kirjeldatakse keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriume andmekeskustele, 
serveriruumidele ja pilveteenustele. Kaasasolev tehniline aruanne sisaldab kriteeriumide valiku täielikku 
põhjendust ja viiteid lisateabele.  
Kriteeriumid on jagatud valikukriteeriumideks, tehniliseks kirjelduseks, pakkumuste hindamise 
kriteeriumideks ja lepingu täitmise tingimusteks. Kriteeriume on kaht tüüpi. 

• Põhikriteeriumid – need võimaldavad KHRi põhimõtteid hõlpsalt rakendada, keskenduvad toote 
peamistele keskkonnahoidlikele omadustele ning nende eesmärk on hoida ettevõtete halduskulud 
minimaalsena. 

• Põhjalikud kriteeriumid – need võtavad arvesse rohkem aspekte ja keskkonnatoime kõrgemat taset 
ning neid saavad rakendada asutused, kes soovivad keskkonna- ja uuenduseesmärke veel rohkem 
toetada. 

Märge „põhi- ja põhjalikel kriteeriumidel sama“ lisatakse, kui mõlema tüübi kriteeriumid on samad. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
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1.1 Määratlus ja rakendusala 
 
Tooterühm „andmekeskused, serveriruumid ja pilveteenused“ hõlmab järgnevat. 

- Andmekeskused on struktuurid või struktuurirühmad, mis majutavad, ühendavad ja käitavad 
keskselt infotehnoloogia ja telekommunikatsioonivõrgu seadmeid, pakkudes andmete salvestamise, 
töötlemise ja transpordi teenuseid koos kõigi energia jaotamiseks ja keskkonna juhtimiseks vajalike 
seadmete ja taristutega, ning soovitud teenuse kättesaadavuse jaoks vajalikul tasemel paindlikkust ja 
turvalisust.  

- Serveriruumid ehk arvutiruumid ehk serverikapid on hoones paiknevad ruumid või osad, mis 
teenindavad kindlat IT-koormust, mille määrab ruumis olevate seadmete energiatihedus. 
Serveriruumides on tavaliselt IKT juhtimine ning neil võib olla eraldi toide ja jahutus. 
Serveriruumid on ettevõtte andmekeskused, kuid väiksemad, mis tavaliselt asuvad alla umbes 46 m2 
pinnal ja koosnevad umbes 25 püstakust. 

- Pilve kaudu digiteenuseid pakkuvad andmekeskused, kus klient maksab teenuse eest ning 
teenusepakkuja pakub ja haldab IKT-tarkvara/riistvara ning teenuse pakkumiseks on vaja 
andmekeskuse seadmeid. See hõlmab mitme kliendi koosmajutust, mis võib asuda ka 
pilvekeskkonnas. Pilveteenustega seostatakse mitmesuguseid ärimudeleid, kuid selle juhendi 
rakendusala laieneb ainult andmekeskuse komponendile. Kõige levinumad pilveteenused on 
järgmised. 

o Taristu teenusena (IaaS): teenuseosutaja pakub klientidele jooksva tasu eest juurdepääsu 
mälule, võrgule, serveritele ja teistele pilves olevatele arvutusressurssidele. 

o Platvorm teenusena (PaaS): teenuseosutaja pakub juurdepääsu pilvepõhisele keskkonnale, 
kus kasutajad saavad luua ja pakkuda rakendusi. Teenuseosutaja pakub alusvaraks olevat 
taristut. 

o Tarkvara teenusena (SaaS): teenuseosutaja pakub tarkvara ja rakendusi interneti kaudu. 
Kasutajad tellivad tarkvara ja pääsevad sellele ligi veebi või müüja rakendusliidese kaudu. 

 
Andmekeskuseid võib liigitada tüübi järgi ning kriteeriumid hõlmavad järgmisi tüüpe: 

- ettevõtte andmekeskus: andmekeskus, mida opereerib ettevõte, kelle ainus eesmärk on pakkuda ja 
hallata teenuseid oma töötajate ja klientide jaoks; 

- koospaiksuse andmekeskus: andmekeskuse hoone, kuhu mitu klienti paigutab oma võrgu(d), 
serverid ja mäluseadmed;  

- haldava teenusepakkuja (MSP) andmekeskus: serveri- ja andmesalvestusteenuseid pakkuv 
andmekeskus, kus klient maksab teenuse eest ning teenusepakkuja pakub ja haldab IKT-
riistvara/tarkvara ning andmekeskuse seadmeid. See haldusteenus hõlmab mitme kliendi 
koosmajutust, mis võib olla pilvekeskkonna kujul.  
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1.2 Keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumide kohaldatavus  
 

Andmekeskuste ja serveriruumide tavalisimad riigihangete protsessid põhinevad ELi hanketavadel.  
Uue andmekeskuse või teenuse hankimise protsessid võivad olla erinevad ning igal on oma eelised ja 
puudused. Protsessi valik võib avaldada märkimisväärset mõju sellele, kuidas paraneb 
keskkonnasäästlikkus. Selle põhjus on, et iga protsessiga kaasneb kindel koostoime hankija, andmekeskuse 
pakkuja ja seadmete pakkujate vahel.  
Avaliku sektori organisatsioonide hangitavatele andmekeskuste toodetele ja/või teenustele kohaldub 
tavaliselt mõni järgmine protsess. 
1. Andmekeskuse loomine/varustamine: 

• uue andmekeskuse loomine; 
• serveriruumi/andmekeskuse varustamine.  

2. Taristu laiendamine või konsolideerimine või uus IKT-projekt: 

• olemasolevate serveriruumide ja/või andmekeskuste laiendamine ja/või konsolideerimine uutesse või 
olemasolevatesse andmekeskustesse; 

• IT-virtualiseerimisteenused; 
• olemasolevate serveriruumide konsolideerimine ettevõtte uude andmekeskusesse. 

3. Majutus- ja/või pilverakendusteenuse sisseostmine, st teenuse, mitte füüsilise toote hankimine. 
Pilveteenuste puhul hõlmab see järgnevat: 

• majutusteenuste hankimine; 
• pilveteenuste hankimine. 

4. Süsteemi käitamine ja/või haldamine, st:  

• andmekeskuse/serveriruumide käitamise ja hoolduse teenus; 
• korraldused IKT-seadmete paigutamiseks ja/või käitamiseks koospaiksuskeskusest 

(koospaiksusteenused). 
Ülevaade avaliku sektori organisatsiooni jaoks valikus olevate hankeprotsesside kriteeriumide 
kohaldumisest on kaasasolevas tehnilises aruandes. Pilveteenustega kaasnevad teatud probleemid seoses 
teenust pakkuvate andmekeskuste töö kontrollimisega. Spetsiifilised juhised pilveteenuste hankimise kohta 
on toodud selle kriteeriumide dokumendi jaotises 1.4. 
Selles dokumendis kirjeldatavad kriteeriumid on välja töötatud nii, et oleks tagatud kooskõla komisjoni 
määrusega (EL) 2019/424 serverite ja andmesalvestustoodete ökodisaini nõuete kohta, milles on kehtestatud 
teatud nõuded ning katsetus- ja arvutusmeetodid. Komisjoni tegevusjuhendit andmekeskustele ning sellega 
seotud registreerimis- ja osalemisprotsessi tuleb kontrollimisel samuti arvesse võtta. 
 
Märkus keskvalitsuse hangetele esitatavate nõuete kohta 
Liikmesriikide õigusesse 2014. aasta juuniks üle võetud energiatõhususe direktiivi (2012/27/EL) artiklis 6 
ja III lisas sätestatakse avaliku sektori asutustele kindlad kohustused teatud energiatõhusate toodete 
ostmiseks. See hõlmab kohustust osta ainult tooteid, mis  

kui toode on hõlmatud direktiivi 2009/125/EÜ kohase rakendusmeetmega, ostavad nad üksnes 
selliseid tooteid, mis vastavad kõnealuse rakendusmeetmega ette nähtud energiatõhususe 
kriteeriumidele. 

See kohustus kehtib ainult keskvalitsusele ja ostudele, mis ületavad hankedirektiivides sätestatud künnised. 
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Peale selle peavad nõuded olema kooskõlas kulutõhususe, majandusliku tasuvuse, laiema kestlikkuse, 
tehnilise sobivuse ja piisava konkurentsi põhimõtetega. Need tegurid võivad sõltuvalt avaliku sektori 
asutusest ja turust erineda. Rohkem juhiseid energiatõhususe direktiivi artikli 6 ja III lisa selle aspekti 
tõlgendamiseks seoses energiatõhusate toodete, teenuste ja hoonete hankimisega keskvalitsuse asutuste 
poolt leiab komisjoni juhenddokumendi punktidest 33–421. 
 
 

1.3 Üldine märkus kontrollimise kohta 
 
Paljude kriteeriumide puhul soovitatakse kontrollimiseks koostada katsearuanded nii toodete kui ka 
süsteemide jõudluse kohta. Iga kriteeriumi puhul näidatakse asjakohased katsemeetodid, mis põhinevad 
rahvusvaheliselt tunnustatud mõõtmismeetoditel ja standarditel. Nii saab tagada, et pakkujate väited on 
kontrollitavad, korratavad, auditeeritavad ja eelkõige võrreldavad. Avaliku sektori asutus otsustab ise, 
millises etapis need katsetulemused esitatakse. Üldiselt pole vaja nõuda kõigilt pakkujatelt kohe alguses 
katsetulemusi. Pakkujate ja avaliku sektori asutuste koormuse vähendamiseks piisab pakkumuse esitamiseks 
ettevõtja kinnitusest. Hiljem on katsete nõudmiseks mitu võimalust. 

a) Hankemenetluse etapis 
Andmekeskuse juurde kuuluvate toodete puhul võib seda tõendit küsida majanduslikult soodsaima 
pakkumuse esitajalt. Kui tõend loetakse piisavaks, võib lepingu sõlmida. Kui tõendit peetakse 
ebapiisavaks või mittevastavaks: 

i) kui kontrollimine puudutab tehnilist kirjeldust, tuleks tõendit küsida paremuselt järgmise 
hindega pakkujalt, kellega võidakse seejärel leping sõlmida; 

ii) kui kontrollimine puudutab pakkumuste hindamise kriteeriumi, eemaldatakse antud 
lisapunktid ning pakkumuse hinne arvutatakse ümber koos kõigi sellega kaasnevate 
tagajärgedega. 

Katsearuanne kinnitab ainult seda, et teatud omadusi on katsetatud näidistootel, mitte lepingu alusel 
tegelikult tarnitavatel toodetel. Raamlepingute puhul võib olukord olla teistsugune. Seda 
stsenaariumi käsitletakse ka järgnevas lepingu täitmist puudutavas punktis ning allpool olevates 
lisaselgitustes. 
 

b) Lepingu täitmise ajal 
Selles etapis peaksid kriteeriumid olema seotud tegevuse tulemuslikkuse mõõtmisega, näiteks 
energiakasutuse efektiivsuse sisendväärtuste jälgimisega. Soovitatav on kirjutada tegevuse 
tulemuslikkust puudutavad kriteeriumid täpselt lahti ja siduda need lepingu täitmise sätetega, et 
tulemuslikkuse aspekte oleks võimalik jälgida. Kui jälgimise tulemus näitab, et pakutav teenus ei 
vasta kriteeriumidele, on avaliku sektori hankijal õigus rakendada trahvi.  
Raamlepingute puhul sõltub tõendi esitamise punkt lepingust. 

i) Ühe operaatoriga raamlepingute puhul, kus tarnitavad üksikud esemed määratakse kindlaks 
raamlepingu sõlmimise ajal ning kus küsimus on vaid selles, mitut ühikut on vaja, kehtivad 
samad põhimõtted, nagu on eespool kirjeldatud ühekordsete lepingute puhul. 

 
1 COM/2013/0762 final, komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule, Komisjoni suunised energiatõhususe direktiivi rakendamise kohta 
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ii) Raamlepingute puhul, kus kõigepealt tehakse eelvalik võimalike tarnijate hulgas, kes 
hakkavad seejärel omavahel konkureerima, peavad pakkujad algses eelvalimise etapis 
tõendama ainult oma suutlikkust pakkuda esemeid, mis vastavad raamlepingu 
miinimumnõuetele. Sellele järgnevate kutsega lepingute (või tellimuste) puhul, mis 
sõlmitakse pärast eelvalitud tarnijate vahel korraldatud konkurssi, kehtivad juhul, kui 
konkursi käigus tuleb tõendada lisanõuete täitmist, samad põhimõtted, nagu on kirjeldatud 
eespool punktides a ja b. Kui konkursi tulemus otsustatakse üksnes hinna põhjal, tuleks 
kaaluda kontrollimist lepingu täitmise etapis. 

Pilveteenustega kaasnevad teatud probleemid seoses teenust pakkuvate andmekeskuste töö 
kontrollimisega. See mõjutab nõutava kontrollimise liiki. Spetsiifilised juhised pilveteenuste 
hankimise kohta on toodud selle kriteeriumide dokumendi jaotises 1.4. 
Arvestada tuleb, et kooskõlas direktiivi 2014/24/EL artikli 44 lõikega 2 peavad avaliku sektori 
hankijad aktsepteerima ka teisi asjakohaseid tõendeid. See võib olla näiteks tootja tehniline toimik, 
kui asjaomasel ettevõtjal pole katsearuandeid või tal pole võimalik neid ettenähtud aja jooksul saada. 
Sealjuures ei tohi katsearuannete puudumine olla põhjustatud asjaomase ettevõtja süü tõttu ning 
asjaomane ettevõtja peab tõendama, et tema pakutav töö, kaup või teenus vastab tehnilistes andmetes 
kirjeldatud kriteeriumidele, lepingu sõlmimise kriteeriumidele või lepingu täitmise tingimustele. 
Isegi kui viidatakse kindla katseid tegeva vastavushindamisasutuse sertifikaadile/katsearuandele, 
peab avaliku sektori hankija aktsepteerima ka teiste samaväärsete hindamisasutuste välja antud 
sertifikaate/katsearuandeid. 
 

1.4 Pilveteenuste hankimine 
 

Pilveteenuste pakkumise olemusest tingituna võivad pakkujad lepingu raames välja pakkuda mitu 
andmekeskust. Samuti ei pruugi nad suuta otsustada enne kindla asukoha kasuks, kust kõiki teenuseid 
pakutakse. See tähendab, et kasutatavate andmekeskuste ja hanke valdkonna vahelist seost tuleb sõltuvalt 
hanke etapist hoolikalt kaaluda. 
1.4.1 Eelhanke/turuanalüüsi etapp 
Konkursieelses etapis saavad avaliku sektori hankijad testida pilveteenuse pakkujate turupotentsiaali 
kestlikkuskriteeriumide täitmisel. See võib hõlmata tulemuslikkuse aspekte, mida kirjeldatakse võimalike 
asukohtadena kõne alla tulevate andmekeskuste arvestuses ja kasutatakse teenuslepingutes.  
1.4.2 Konkursietapp 
Kui neid kriteeriume tuleb kohaldada võistlevas hankemenetluses, tuleb hinnatavate andmekeskuste ja 
lepingu alusel pakutavate teenuste vahel luua kindel seos.  Pilveteenuste puhul võib see hõlmata ettevõtte 
üldpõhimõtteid, mis laienevad lepingu täitmiseks kasutatavatele andmekeskustele. See toob kaasa teatud 
õiguslikud raskused hankedirektiivile 2014/24/EL vastavuse tagamisel. 
Kuigi hankedirektiivi põhjenduses 97 öeldakse, et ettevõtte üldpõhimõtteid ei saa kriteeriumina nõuda, ei 
tähenda see, et neid põhimõtteid ei võiks kasutada kindla kriteeriumi hindamisel ja kontrollimisel tõendina. 
Nagu hankedirektiivi artikli 67 lõikes 3 öeldakse, hõlmab lepingu esemega seotus paljusid tegureid, 
eeldusel, et need on seotud lepingu alusel tehtava töö, tarnitavate tarvikute või pakutavate teenustega. Kui 
kriteeriumi kontrollimise võimalusena pakutakse ettevõtte tasandi tavasid ja põhimõtteid, peaksid need 
olema seotud konkreetse lepingu täitmiseks kasutatava riistvara/ruumidega, mitte ettevõtte üldtasandi 
põhimõtete ja tavadega. 
Hankemenetlustes kohaldatavatele nõuetele piirangute kehtestamise kõrval sisaldab hankedirektiiv nõudeid 
ettevõtjatelt nõutavate tõendite kohta. Peamine põhimõte seisneb selles, et samaväärseid meetodeid, 
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sertifikaate ja märgiseid tuleb üldjuhul aktsepteerida ning et väga kindlates olukordades võib vajaduse korral 
arvesse võtta ettevõtja kinnitust. 
Kõik nõuded peavad olema seotud lepingu esemega ning olema selle suuruse ja valdkonnaga proportsioonis. 
Näiteks ei tohi väga paljude andmekeskustega pakkuja saada lisapunkte tema käsutuses oleva mahu eest, kui 
see maht ületab lepingu järgi vajaliku mahu, kui väiksema arvu andmekeskuste pakkuja mahust piisab 
lepingunõuete täitmiseks. 
Samuti on oluline märkida, et kõiki hangetes sisalduvaid nõudeid saab laiendada ka alltöövõtjatele. Seetõttu 
tuleks juhul, kui see on asjakohane, lisada mõne nõude kohaldamisalasse ka renditavad või koospaiksuse 
ruumid, mida kasutatakse pilveteenuste pakkumiseks. 
1.4.3 Lepingu täitmine 
Peatöövõtjad ei pruugi soovida avaldada konfidentsiaalseid üksikasju nende asukohtade töö kohta, mida 
teenuse pakkumiseks kasutatakse. Sellest takistusest möödaminekuks tuleks hankekutses selgelt öelda, et 
peatöövõtja kasutab asjaomaste KHRi kriteeriumide täitmise kontrollimiseks regulaarselt sõltumatu 
kolmanda isiku auditeid, mille kohta koostatakse avaliku sektori hankijale regulaarselt aruandeid. Selle 
kohustuse lisamine hankekutsesse paneks kohustuse ka avaliku sektori hankijale. See kohustus nõuaks 
avaliku sektori hankijalt protsessi määratlemiseks ja järgimiseks siiski teatud ressursse. 



 

8 

 

2 ANDMEKESKUSTE JA SERVERIRUUMIDE OLULINE KESKKONNAMÕJU 
 
Olemasolevate teaduslike tõendite järgi on andmekeskuste ja serveriruumide peamine keskkonnamõju 
elutsükli perspektiivist kokku võetud allpool tabelites (lisateavet leiab tehnilisest aruandest). Sama tabel 
esitab ka ELi KHRi põhimõtteid selliste mõjude leevendamisel või vähendamisel. 

Peamised keskkonnaaspektid  KHRi põhimõtted 

• IT-süsteemide elektritarbimine 
(peamiselt serverite kasutamise tõttu).  

• Mehaanika- ja elektrisüsteemi 
elektritarve on põhiliselt vajalik 
andmekeskuse sisemiste 
keskkonnatingimuste hoidmiseks. 

• Võimalike ohtude tekkimine vanade 
elektroonikaseadmete ebaõige 
kõrvaldamise tõttu ning sellega seotud 
väärtuslike materjalivarude, sh 
kriitilise tähtsusega tooraine 
kaotsiminek.  

• Energia ja materjalide tarbimine 
kasutatavate IKT-seadmete 
tootmiseks. 

• Globaalse soojendamise 
potentsiaaliga gaaside kasutamine 
jahutussüsteemides. 

• Otsesed ja kaudsed 
kasvuhoonegaaside heitmed, mis on 
seotud andmekeskuste tegevusega, sh 
elektritarbimine, jahutusained, IKT-
süsteemide tootmine ja jääksoojuse 
korduskasutuse kasutamata 
potentsiaal. 

 • Energiatõhusate serverite ostmine. 
• Teenuste ostmine, millega tõstetakse serveri 

kasutusmäära. 
• Toodete ostmisel ohtlike koostisosade suhtes 

piiratud ainete kontrolli rakendamine. 
• Selliste toodete ostmine, mis on projekteeritud 

nii, et põhikomponente saab parandada ja/või 
ajakohastada. 

• Olelusringi lõpu haldustavade nõudmine 
eesmärgiga suurendada ressursside taastumist. 

• Selliste projekteerimis- ja ehitusteenuste 
hankimine, mis suudavad saavutada suure 
energiatõhususe, sh mehaanika- ja 
elektrisüsteemi maksimaalse tõhususe. 

• Energiatõhususe parimate tavade rakendamise 
nõudmine käitus- ja jahutussüsteemidelt, sh 
jälgimine ja tasuta jahutuse kasutamine. 

• Andmekeskuste teenuste pakkumisel võimalikult 
suure osakaaluga taastuvenergia kasutamine. 

• Suure globaalse soojendamise potentsiaaliga 
jahutusainete kasutamise vältimine, välja 
arvatud juhul, kui tõendatakse, et nullilähedase 
globaalse soojendamise potentsiaaliga 
jahutusainete kasutamine ei ole võimalik 
erakorraliste asjaolude tõttu või vähendaks 
süsteemi energiatõhusust. 

• Selliste toodete/teenuste eelistamine, mis 
kindlustavad heitsoojuse korduskasutuse, nt 
hoone või kaugkütte võrkudes. 

Mõjude järjestus ei kajasta tingimata nende suurust. 

Üksikasjalikku teavet andmekeskuste ja serveriruumide kohta, sh teave seotud õigusaktide, standardite ja 
tõendina kasutatavate tehniliste allikate kohta, leiab tehnilisest aruandest.
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3 ELI GLOBAALSE SOOJENDAMISE KRITEERIUMID ANDMEKESKUSTE JA SERVERIRUUMIDE OSTMISEL 
3.1 Valikukriteeriumid  

Põhikriteeriumid Põhjalikud kriteeriumid 
Valdkond:  
- IT virtualiseerimise või konsolideerimise teenuste ostmine 
- andmekeskuse või serveriruumi käitamise ja hoolduse teenuste ostmine 
SC1 Serveri kasutamine 
(põhikriteeriumides ja põhjalikes kriteeriumides sama) 

Lisatakse, kui andmekeskust käitab kolmas isik. 

Pakkujal peavad olema asjaomane pädevus ja kogemused serveriruumide kasutamise optimeerimises. See peab hõlmama serveri virtualiseerimise teenuseid, kasutushalduse tööriistu ja tarkvara2 ning IT-
ressursside konsolideerimist andmekeskustes. 
Kontrollimine  

Pakkujad peavad esitama tõendeid eelmiste sarnase töökoormusega projektide kohta, et saavutada, säilitada ja parandada IT-seadmete kasutamist. See hõlmab kasutamise optimeerimiseks kasutatavate meetodite 
kirjeldusi. Aktsepteeritavad tõendid hõlmavad viimase kolme aasta asjaomaste lepingute andmeid ja tehtud tööde nimekirja, kus tehti eespool kirjeldatud elemente. Need tõendid võivad olla seotud kas 
asjaomaste lepingute või põhitöötajatega, kes hakkavad teenust pakkuma.  Sellele tuleb lisada projekti töötajate elulookirjeldused ning nende asjaomane projektikogemus.  

 

Valdkond:  
väiksema keskkonnamõjuga IT-seadmete ostmine. 

 SC2 Ohtlike ainete kontrolli all hoidmine – piiratud kasutusega ained serverites, 
andmesalvestus- ja võrguseadmetes. 

Lisatakse IT-seadmete hankimisel. 

Pakkuja peab näitama piiratud kasutusega ainete järelevalve toimimist tarnitavate toodete 
tarneahelas. Piiratud kasutusega ainete järelevalve peab hõlmama vähemalt järgmisi valdkondi: 

- toote projekteerimine/kujundamine; 

- tarnija vastavus; 

- analüütiline katsetamine.  

Rakendamisel tuleb tarnitavate toodete koostise kohta esitatud info kindlakstegemiseks, 
jälgimiseks ja deklareerimiseks järgida standardis IEC 62476 kirjeldatavaid juhiseid ning kasutada 
standardi IEC 62474 materjalideklaratsioonide andmebaasi. 

 
2 See võib hõlmata salvestatud andmete virtualiseerimist ja optimeerimist tihendamise, dedubleerimise, kasina eralduse, salvestamise astmestamise ning tarkvarapõhiste salvestussüsteemide teel. 
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Piiratud kasutusega ained peavad olema vähemalt:  

• kemikaalimääruse REACH kandidaatainete nimekirjas.  

• piiratud kasutusega ained ja erandid ohtlike ainete direktiivi piirangutes. 

Tarnitavate toodete asjaomaste materjalide, osade ja allsõlmede toetavad materjalideklaratsioonid 
peavad olema ajakohased. 

Kontrollimine 

Pakkuja peab esitama dokumentatsiooni, milles kirjeldatakse süsteemi, selle protseduure ja 
rakendamise tõendeid. 

 

Valdkond:  
- uue andmekeskuse ehitamine 
- olemasoleva ruumi laiendamine uue andmekeskuse ja serveriruumi taristuga 
- uues andmekeskuses konsolideerimisteenuste ostmine olemasolevatele hajutatud serveriruumidele 
- andmekeskuse või serveriruumi käitamise ja hoolduse teenuste ostmine 
SC3 Jahutusenergia haldus 

(põhikriteeriumides ja põhjalikes kriteeriumides sama) 

Lisatakse, kui andmekeskust käitab kolmas isik. 

Pakkujal peavad olema asjaomane pädevus ja kogemus jahutusenergia kasutamise vähendamises, energiakasutuse vähendamise võimaluste tuvastamises ning heitsoojuse jäägi kasutamises (nt külgnevate 
hoonete või kaugküttevõrkude kütmiseks). Pakkujad peavad eelkõige esitama teabe järgneva kohta. 

• Pakkuva organisatsiooni võimed ja oskused teha kindlaks ja rakendada energia vähendamise ja taaskasutamise meetmeid. See hõlmab pädeva energiahalduri määramist igale lepinguga hõlmatud 
objektile. 

• Kogemus jälgimissüsteemide ja tarkvara kasutamisega, millega saadakse teavet energiavähendusstrateegiate kohta, eriti seoses ELi tegevusjuhendi3 / EN 50600 TR99-1 parimate tavadega jahutuse 
halduse ning temperatuuri ja niiskuse sätete kohta. 

Kontrollimine  

Pakkujad peavad esitama tõendeid eelmistest sarnaste näitajatega andmekeskuse projektidest, mis näitavad, kuidas jahutusenergia kasutamist vähendati või minimeeriti.  

Tõendid info vormis ja viimasel kolmel aastal teenindatud andmekeskuste nimekiri. Need tõendid võivad olla seotud kas asjaomaste lepingute või põhitöötajatega, kes hakkavad teenust pakkuma. 

3.2 Tehniline kirjeldus  
Põhikriteeriumid Põhjalikud kriteeriumid 

 
3 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines 
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Valdkond:  
väiksema keskkonnamõjuga IT-seadmete ostmine. 

TS1 Serveri aktiivse oleku efektiivsus 

Iga andmekeskuses kasutatava serverimudeli puhul peab arvutuslik aktiivse oleku efektiivsushinne 
(EffACTIVE) olema sama suur või suurem kui aktiivse oleku efektiivsuskünnise miinimum, mida on kirjeldatud 
allpool. 

Toote tüüp  Minimaalne EffACTIVE  

1 pesa  

Püstik  11,0  

Torn  9,4  

2 pesa  

Püstik  13,0  

Torn  12,0  

Labaserver või mitmiksõlm  14,0  

4 pesa  

Püstik  16,0  

Labaserver või mitmiksõlm  9,6  

 

Kontrollimine 

Pakkuja peab esitama iga serverimudeli kohta standardi EN 303470 mõõtmistehnoloogia põhise aktiivse 
oleku efektiivsuse arvutuse. Kui kasutada soovitakse eri konfiguratsiooniga serverimudeleid, tuleb 
deklareerida parima ja halvima konfiguratsiooni katsetatud tulemus. Alternatiivina võib kontrollida kindla 
konfiguratsiooniga kasutatava mudeli katsetulemuste vormis. 

Kontrollimiseks võib kasutada ka CE-märgise või sildi kvalifikatsiooni jaoks mõeldud tulemusi, mis on 
saadud samaväärsete katsestandardite alusel.  

 

TS1 Serveri aktiivse oleku efektiivsus 

Iga andmekeskuses kasutatava serverimudeli puhul peab arvutuslik aktiivse oleku 
efektiivsushinne (EffACTIVE) olema sama suur või suurem kui aktiivse oleku efektiivsuskünnise 
miinimum, mida on kirjeldatud allpool. 

Toote tüüp  Minimaalne EffACTIVE  

1 pesa  

Püstik  13,0  

Torn  11,0  

2 pesa 

Püstik  18,0  

Torn  12,0  

Labaserver või mitmiksõlm  20,0  

4 pesa  

Püstik  16,0  

Labaserver või mitmiksõlm  9,6  

 

Kontrollimine 

Pakkuja peab esitama iga serverimudeli kohta standardi EN 303470 mõõtmistehnoloogia põhise 
aktiivse oleku efektiivsuse arvutuse. Kui kasutada soovitakse eri konfiguratsiooniga 
serverimudeleid, tuleb deklareerida parima ja halvima konfiguratsiooni katsetatud tulemus. 
Alternatiivina võib kontrollida kindla konfiguratsiooniga kasutatava mudeli katsetulemuste 
vormis. 

Kontrollimiseks võib kasutada ka CE-märgise või sildi kvalifikatsiooni jaoks mõeldud tulemusi, 
mis on saadud samaväärsete katsestandardite alusel.  
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TS2 IKT töötingimused –  temperatuur ja niiskus 

Kohaldub õhkjahutuse puhul ja juhul, kui andmekeskus on projekteeritud säästlikuks ja/või tasuta 
jahutusega. Kohalduvaid kasutustingimuste klasse kirjeldatakse I lisas. 
IKT-riistvara peab toetama kasutamist ökodisaini määruses (EL) 2019/424 serveritele ja 
andmesalvestustoodetele kehtestatud nõuetele töötingimuste klassis A2 lubatavate niiskuse ja 
kuivtermomeetri temperatuuri vahemikes. 
 
Seadmete toimimist lubatavas vahemikus tuleb katsetada vähemalt 16 töötundi (kõrgel temperatuuril 
kasutamine ei ole mõeldud pidevkasutamiseks). Katse peab olema korraldatud nii, et see esindaks tegelikke 
kasutustingimusi (vt kaasasolevaid selgitusi). Samuti võivad siinkohal sobida katsemeetodid, mida 
kirjeldatakse serverite töötingimuste klassi käsitlevates Euroopa standardites, mis koostati ökodisaini 
määruse (EL) 2019/424 standardimisettepaneku mandaadi alusel. 
Ventilaatori toitetarve normaalse ja suurenenud sisselasketemperatuuri juures tuleb energiasäästu 
kinnitamiseks samuti esitada. 
Kohaldub vedelikjahutuse korral  
IKT-riistvara peab toetama kasutamist hoonevee temperatuurivahemikus, mis on toodud hankes II lisa 
klasside W2 ja W3 kohta.  

Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama iga IKT-seadme kohta tootja tehnilise kirjelduse ja deklaratsioonid.   
Pakkuja peab deklareerima, et serverimudelite tööd hinnangulise tundide arvu jooksul on katsetatud 
lubatavates tingimustes kindla aja jooksul. Esitada tuleb katse tehnilised andmed.  
Kontrollimiseks võib kasutada CE-märgise jaoks esitatud infot ja katsetulemusi. 
 

TS2 IKT töötingimused – temperatuur ja niiskus 
Kohaldub õhkjahutuse puhul ja juhul, kui andmekeskus on projekteeritud säästlikuks ja/või tasuta 
jahutusega. Kohalduvaid kasutustingimuste klasse kirjeldatakse I lisas. 
IKT-riistvara peab toetama kasutamist ökodisaini määruses (EL) 2019/424 serveritele ja 
andmesalvestustoodetele kehtestatud nõuetele töötingimuste klassis A3 lubatavate niiskuse ja 
kuivtermomeetri temperatuuri vahemike kohta. 
 
Seadmete toimimist lubatavas vahemikus tuleb katsetada vähemalt 88 töötundi (kõrgel 
temperatuuril kasutamine ei ole mõeldud pidevkasutamiseks). Katse peab olema korraldatud nii, 
et see esindaks tegelikke kasutustingimusi (vt kaasasolevaid selgitusi). Samuti võivad siinkohal 
sobida katsemeetodid, mida kirjeldatakse serverite töötingimuste klassi käsitlevates Euroopa 
standardites, mis koostati ökodisaini määruse (EL) 2019/424 standardimisettepaneku mandaadi 
alusel. 
Ventilaatori toitetarve normaalse ja suurenenud sisselasketemperatuuri juures tuleb energiasäästu 
kinnitamiseks samuti esitada. 
Kohaldub vedelikjahutuse korral  
IKT-riistvara peab toetama kasutamist hoonevee temperatuurivahemikus, mis on toodud hankes 
II lisa klasside W4 ja W5 kohta. 

Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama iga IKT-seadme kohta tootja tehnilise kirjelduse ja deklaratsioonid.   
Pakkuja peab deklareerima, et serverimudelite tööd hinnangulise tundide arvu jooksul on 
katsetatud lubatavates tingimustes kindla aja jooksul. Esitada tuleb katse tehnilised andmed.  
Kontrollimiseks võib kasutada CE-märgise jaoks esitatud infot ja katsetulemusi. 

Selgitav märkus 1: IKT-seadmete representatiivne termokatsetamine 
Selles märkuses kirjeldatakse IKT-seadmete representatiivse termokatsetamise aluseid. Selleks et katse esindaks reaalseid kasutustingimusi, peab see simuleerima järgnevat:  

• lühikese kestusega astmelised muutused, mida mõjutab jahutusseade, näiteks üleminek tasuta jahutuselt mehaanilisele süsteemile;  

• lühiajalised intensiivsed kokkupuuteperioodid, mida mõjutavad keskkonnatingimused, näiteks suviste pikemate kuumalainete ajal;   

• mõlema eespool kirjeldatud sündmuse indikatiivne toimumissagedus tööaasta jooksul. 
Selgitav märkus 2: termojõudlus ja kasutatav energia 
Tähtis on märkida, et A3 võimekusega serverite eest lisapunktide andmisel tuleb kaaluda seda, kas A2 või A3 serverite nõue vähendab kogu tarbitavat energiat. 
Kui temperatuuril 40 oC töötavate serverite toetamisest tulenev võimsuse vähenemine toob kaasa rohkemate serverite kasutamise, ei tohi lisapunkte anda. 
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 TS3 Serverite ja andmesalvestustoodete parandamise ja värskendamise kava  

See kriteerium kohaldub ainult uute serverite ja andmesalvestustoodete hankimisele ettevõtte 
andmekeskuses 

Pakkuja peab andma selged juhised mittedestruktiivse parandamise ning järgnevate 
komponentide vahetamise võimaluse kohta: 

 andmesalvestusseadmed;  

 mälu;  

 protsessor (CPU);  

 emaplaat;  

 laiendkaardid/graafikakaardid;  

 toiteallikas;  

 ventilaatorid; 

 akud. 
Juhendid peavad iga vajaliku paranduse ja komponendi kohta sisaldama vähemalt järgnevat: 

1 tööviis; 

2 avatavate kinnitustehnika(te) tüüp ja number; 

3 vajalik(ud) tööriist(ad). 
Volitatud kolmandatele isikutele, sh maaklerid, varuosade parandajad, varuosade pakkujad, 
jäätmekäitlejad ja hooldusteenuse pakkujad, tuleb anda juhised tootja veebilehel registreerumise 
kaudu. Juhised peavad olema kättesaadavad vähemalt 8 aastat pärast serveritoote turuleviimist. 

Kontrollimine 

Pakkuja peab andma kontrollimise jaoks juurdepääsu parandusjuhistele.  

Parandusinfo tuleb anda kooskõlas standardiga EN 45559:2019: Meetodid info esitamiseks 
energiaga seotud toodete oluliste tõhususaspektide kohta. Kontrollimiseks võib kasutada CE-
märgise jaoks saadud katsetulemusi. 

 

 

 

Valdkond:  
olelusringi lõpu teenuste ostmine serveritele, andmesalvestus- ja võrguseadmetele 
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TS4 Serverite, andmesalvestus- ja võrguseadmete olelusringi lõpu haldus 

(põhikriteeriumides ja põhjalikes kriteeriumides sama) 

Seda kriteeriumi tuleb kasutada koos lepingu täitmise punktiga CPC3. 

Pakkujad peavad pakkuma järgmist teenust:  

 kogu toote taaskasutamine ja ringlussevõtt ja/või  
 tööea lõppu jõudnud seadmete komponentide valikuline käitlemine kooskõlas WEEE direktiivi VII lisaga;  
 komponentide ringlussevõtt kriitilise tähtsusega tooraine taastamiseks.   

Teenus peab hõlmama järgmisi tegevusi: 

- kogumine; 

- konfidentsiaalne käitlemine ja andmete turvaline kustutamine (kui seda ei tehta ettevõtte sees);  

- funktsioonide katsetamine, hooldus, parandus ja värskendamine toodete taaskasutamiseks4;  

- toodete uuesti müüki panek taaskasutamise eesmärgil; 

- komponentide demonteerimine taaskasutamise, ringlussevõtu ja/või kõrvaldamise jaoks. 

Teenuse pakkumisel tuleb teatada taaskasutamiseks ettevalmistatud või uuesti müüki pandud vahendite osakaal ja ringlussevõtuks ettevalmistatud vahendite osakaal.  

Taaskasutamiseks, ringlussevõtuks ja kõrvaldamiseks ettevalmistamine peab toimuma kooskõlas (uuesti sõnastatud) WEEE direktiivi 2012/19/EL artikliga 8 ning VII ja VIII lisaga ning aluseks tuleb võtta 
sordituna käideldavate komponentide loend [vt lisatud selgitavat märkust].  

Pakkujad peavad esitama ka tõendid kõigi toimingute kohta, mis tehakse eesmärgiga parandada kriitilise tähtsusega toorainete, koobalti (akudes) ja neodüümi (kõvaketastes) ringlussevõttu kooskõlas 
olemasoleva teabega koobalti- ja neodüümisisalduse kohta, nagu on ette nähtud ökodisaini määruse (EL) 2019/424 II lisa punktis 3.3.a. 

Kontrollimine  

Pakkuja peab esitama andmed kogumise, andmeturbe, taaskasutamiseks ettevalmistamise, taaskasutamise eesmärgil uuesti müüki panemise, ringlussevõtu/kõrvaldamise kohta.  See peab hõlmama lepingu 
kehtivuse ajal kehtivat tõendit elektri- ja elektroonikaromude käitlemiseks kasutatavate ruumide vastavuse ning kriitilise tähtsusega toorainet sisaldavate erikomponentide eraldamise ja käitlemise kohta.  

Selgitav märkus: sorditud käitlemist vajavad komponendid 

Järgnevaid komponente tuleb kooskõlas WEEE direktiivi VII lisaga sorditult käidelda: 

• elavhõbedat sisaldavad komponendid;  
• akud;  
• üle 10 cm2 suurused trükkplaadid;  
• plaste sisaldavad broomiga töödeldud leegisummutid;  

 
4 Mõnes liikmesriigis on välja töötatud standardid ja/või kavad, millele avaliku sektori asutused võivad soovida viidata, et kirjeldada üksikasjalikumalt, kuidas vahendeid taaskasutamise ja edasimüügi jaoks sobivaks muuta. 
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• klorofluorosüsinikud (CFC), hüdroklorofluorosüsinikud (HCFC) või hüdrofluorosüsinikud (HFC), süsivesinikud (HC);  
• välised elektrikaablid;  
• polüklooritud bifenüüle (PCB) sisaldavad kondensaatorid;  
• tulekindlaid keraamikakiude sisaldavad komponendid;  
• probleemseid aineid sisaldavad elektrolüütide kondensaatorid;  
• osoonikihti kahandavaid gaase sisaldavad seadmed või seadmed, mille globaalse soojendamise potentsiaal on üle 15; 
• osoonikihti kahandavaid gaase tuleb käidelda kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1005/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdkond:  

• uue andmekeskuse ehitamine 
• olemasoleva hoone laiendamine uue andmekeskuse ja serveriruumi taristuga 
• olemasolevate serveriruumide ja/või andmekeskuste konsolideerimine uutesse või olemasolevatesse andmekeskustesse 
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TS5 Keskkonnaseire 

(põhikriteeriumides ja põhjalikes kriteeriumides sama) 

Kasutatakse uute andmekeskuste ehitamisel või olemasolevate moderniseerimisel 

Pakkuja peab tõendama, et ruumis on keskkonna reguleerimise vahendid ja taristu, mis on kooskõlas standardi EN 50600-2-3 nõuete ja soovitustega ning suudavad mõõta järgnevat: 

1) arvutiruumi temperatuurid: 

a) siseneva õhu temperatuur, 

b) tagastusõhu temperatuur, 

c) külma vahekäigu temperatuur (kui kasutatakse), 

d) sooja vahekäigu temperatuur (kui kasutatakse); 

2) suhteline niiskus: 

a) väline suhteline niiskus, 

b) arvutiruumi suhteline niiskus; 

3) õhurõhk tõstetud põranda all (kui on paigaldatud tõstetud põrand); 

4) jahutusaine voolukiirus (kui keskkonna reguleerimise süsteemi lahendus põhineb vedelike liikumisel, nt vesijahutusel). 

Samuti tuleb teada anda, millise täpsusega mõõtmisrežiim plaanitakse paigaldada. 

Kontrollimine 

Pakkuja peab esitama paigaldatava seiresüsteemi projekti ja tehnilised andmed ning kirjeldama, kuidas süsteem tagab standardile EN 50600-2-3 vastava mõõtmisrežiimi täpsuse.  Avaliku sektori hankija jätab 
endale õiguse nõuda andmekeskuses parima tava rakendamise kontrollimiseks sobiva kolmanda isiku auditi aruannet.   
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 TS6 Jahutussüsteemi parim tava – uued või moderniseeritud andmekeskused  

Pakkuja peab tõendama, et lahenduse järgmised aspektid vastavad [ELi tegevusjuhendi / 
EN50600 TR99-1] uusimas versioonis kirjeldatud soovitavale parimale tavale:   

• õhuvoolu haldus ja projekteerimine;  

• jahutusseade;  

• arvutiruumi õhukonditsioneerid/õhutöötlusseadmed. 

Lisaks tuleb võimaluse korral rakendada tasuta ja säästliku jahutuse meetodeid (vt ka lisatud 
selgitavat märkust) ning teha jahutussüsteemidele tulevase kliimahaavatavuse hindamine. 

Kontrollimine  

Pakkuja peab esitama projektid ja joonised, mis hõlmavad tegevusjuhendi / EN 50600 TR99-1 
parimat tava. Avaliku sektori hankija jätab endale õiguse nõuda andmekeskuses parima tava 
rakendamise kontrollimiseks kolmanda isiku auditit. 

ELi tegevusjuhendi rakendamisel peab pakkuja esitama täidetud aruandevormi5, mis esitati ELi 
tegevusjuhendiga liitumiseks, sh soovitava tava rakenduskava kirjelduse. Samuti tuleb esitada 
tõend Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse antud osaluskinnituse kohta. 

ELi tegevusjuhendis osalejaks vastuvõtmist ning parima tava rakendamist jälgitakse ka lepingu 
täitmise punkti all. 

 

Selgitav märkus: tasuta jahutus ja säästlik jahutus 

Tasuta jahutus / säästlik jahutus on jahutusseadme liigid, mis kasutavad jahedaid keskkonnatingimusi selleks, et täita ruumi jahutusvajadust kas osaliselt või täielikult, nii et sõltuvus mehaanilisest jahutusest, sh 
kompressoritest väheneb või kaob täielikult, mistõttu saab elektritarbimist oluliselt vähendada.  

Tasuta jahutuse kasutamise võimalused on suuremad jahedas ja kuivemas kliimas, kus kasutatakse kõrgemaid temperatuuri seadesuurusi. 

Valdkond:  

• olemasoleva hoone laiendamine uue andmekeskuse ja/või serveriruumi taristuga 
• koospaiknemisteenuste ostmine 
• majutusteenuste ostmine 
• pilveteenuste ostmine 

 
5 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines 
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 TS7 Jahutussüsteemi parim tava – olemasolevad koospaiknemise või majutuse 
andmekeskused 

Pakkuja peab tõendama, et andmekeskuse järgmised aspektid vastavad [ELi tegevusjuhendi / 
EN50600 TR99-1] uusimas versioonis kirjeldatud soovitavale parimale tavale: 

• õhuvoolu haldus ja projekteerimine;  

• jahutusseade;  

• arvutiruumi õhukonditsioneerid/õhutöötlusseadmed. 

Lisaks tuleb võimaluse korral rakendada tasuta ja säästliku jahutuse meetodeid (vt ka lisatud 
selgitavat märkust). 

Kontrollimine 

Pakkuja peab tõendama [kehtivat osalemist ELi tegevusjuhendis või kolmanda isiku kinnitust 
standardis EN50600 TR99-1 loetletud soovitava tava rakendamise kohta].   

Pakkuja peab esitama täidetud aruandevormi6, milles kirjeldatakse soovitava parima tava 
rakendamise olekut eespool loetletud projektiaspektides. 

Avaliku sektori hankija jätab endale õiguse nõuda andmekeskuses parima tava rakendamise 
kontrollimiseks sobiva kolmanda isiku auditi aruannet.   

Soovitava parima tava elementide väljajätmist tuleb põhjendada. 
Selgitav märkus: tasuta jahutus ja säästlik jahutus 

Tasuta jahutus / säästlik jahutus on jahutusseadme liigid, mis kasutavad jahedaid keskkonnatingimusi selleks, et täita ruumi jahutusvajadust kas osaliselt või täielikult, nii et sõltuvus mehaanilisest jahutusest, sh 
kompressoritest väheneb või kaob täielikult, mistõttu saab elektritarbimist oluliselt vähendada.  

Tasuta jahutuse kasutamise võimalused on suuremad jahedas ja kuivemas kliimas, kus kasutatakse kõrgemaid temperatuuri seadesuurusi. 

Valdkond:  

• uue andmekeskuse ehitamine 
• olemasoleva hoone laiendamine uue andmekeskuse ja serveriruumi taristuga 
• olemasolevate serveriruumide ja/või andmekeskuste konsolideerimine uutesse või olemasolevatesse andmekeskustesse 

 
6 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines 
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TS8 Heitsoojuse taaskasutamise valmidus 

Soovitatav on see tehniline kirjeldus lisada ainult juhul, kui asukohas või selle läheduses on olemasolev 
nõudlus soojuse järele või kui avaliku sektori asutus on tuvastanud selge kava või võimaliku perspektiivi 
asukohas või selle läheduses. 

Andmekeskus või serveriruum peab võimaldama soojatorustiku või muude lahenduste paigaldamist või 
hoone veesüsteemi viimist serveripüstiku igale tasandile, et hiljem oleks võimalik hõlpsalt paigaldada 
vedelikjahutus.  

 

Kontrollimine  

Pakkuja peab esitama projektjoonised, millelt on näha, et paigaldatakse hoone veesüsteem koos harutorudega 
iga serveritasandi juurde või et projekt võimaldab seda hiljem hõlpsasti paigaldada. 

 

Avaliku sektori hankija jätab endale õiguse nõuda andmekeskuses kriteeriumi rakendamise kontrollimiseks 
sobiva kolmanda isiku auditi aruannet. 

 

 

TS8 Heitsoojuse taaskasutamine 

See kriteerium tuleb kohandada kaugküttesüsteemide ja -võrgustike kohapealse kättesaadavuse 
järgi ning võib sisaldada soojuse taaskasutamist samas tegevuskohas. Olemasoleva juurdepääsu 
korral on soovitatav koostada põhjalik tehniline kirjeldus. 

Andmekeskus peab olema ühendatud kohalike soojatarbijatega ning suunama [avaliku sektori 
hankija määratav protsent]% andmekeskuse heitsoojusest, mida väljendatakse energia 
taaskasutamise tegurina, kohalikele soojatarbijatele7. 

Energia taaskasutamise tegur arvutatakse iga ruumi kohta kooskõlas standardiga EN 50600-4-
6:2020 või sellega samaväärse standardiga. 

Kontrollimine  

Pakkuja peab esitama soojuse taaskasutuse süsteemide ja ühenduste arvutused ning 
projektjoonised. Võrguoperaatorilt tuleb saada tõend lepingupõhise kokkuleppe või kavatsuste 
protokolli kohta.  

Avaliku sektori hankija jätab endale õiguse nõuda andmekeskuses kriteeriumi rakendamise 
kontrollimiseks sobiva kolmanda isiku auditi aruannet. 

Tõendina võib aktsepteerida seda, et energia taaskasutamise tegurit kontrollib kolmas isik. 

Tõendina võib aktsepteerida ka kolmanda isiku kinnitust energiajuhtimissüsteemi (ISO 50001 
alusel) või keskkonnajuhtimissüsteemi (EMASi või ISO 14001 alusel) energia taaskasutamise 
arvutusliku teguri kohta. 

 
7 See võib hõlmata sama tegevuskoha tarbijaid või on seotud andmekeskusega kaugküttevõrgu kaudu 
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 TS9 Taastuvenergia tegur 

Lisatakse, kui andmekeskust käitab kolmas isik. Avaliku sektori hankijal soovitatakse enne selle 
kriteeriumi kasutamist järele uurida, kas turul on võimalikke pakkujaid ja selline energia on 
kohapeal olemas. 

Andmekeskuse taastuvenergia tegur peab olema 1 (100 % taastuv). Andmekeskusesse suunatava 
ja seal tarbitava taastuvenergia tegur tuleb arvutada kooskõlas standardiga EN 50600-4-3. 

Taastuvenergia tegurit mõjutav energia peab tulema direktiivis 2009/28/EÜ määratletud 
taastuvatest energiaallikatest. 

Kontrollimine 

Välja tuleb tuua arvutuste aluseks olev taastuvenergia tegur ning elektrivarustuse ja elektri 
kasutamise andmed ja koormusprofiilid. 

Tõendina võib aktsepteerida seda, et taastuvenergia tegurit kontrollib kolmas isik. 

Tõendina võib aktsepteerida ka kolmanda isiku kinnitust energiajuhtimissüsteemi (ISO 50001 
alusel) või keskkonnajuhtimissüsteemi (EMASi või ISO 14001 alusel) raames taastuvenergia 
arvutusliku teguri kohta. 

 

 TS10 Jahutusainete segu globaalse soojendamise potentsiaal  

Lisatakse, kui andmekeskust käitab kolmas isik. 

Vt ka AC11 

Andmekeskuse jahutussüsteemis kasutatavate jahutusainete segu globaalse soojendamise 
potentsiaali kaalutud keskmine ei tohi ületada 10, välja arvatud juhul, kui on tõendatud, et neid 
jahutusaineid ei saa erandlikel põhjustel kasutada või need vähendaksid jahutussüsteemide 
energiatõhusust.  

Kontrollimine  

Pakkujad peavad esitama globaalse soojendamise potentsiaali kaalutud keskmise arvutuse, sh 
tegevuskohtades kasutatavate jahutusainevarude kohta või pakkuma teenust, ja tõendama 
kooskõla määruse (EL) nr 517/2014 IV lisas kirjeldatud meetodiga. 

Tõendina võib aktsepteerida ka kolmanda isiku kinnitust energiajuhtimissüsteemi (ISO 50001) 
või keskkonnajuhtimissüsteemi (EMAS või ISO 14001) kohta, milles kirjeldatakse jahutusainete 
kasutamist. 

Dokumenteeritakse erandlikud asjaolud, mis takistavad kaalutud keskmiste vahemikku 0 kuni 10 
jäävate globaalse soojendamise potentsiaaliga jahutusainete kasutamist. 
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3.3 Pakkumuste hindamise kriteeriumid 
Põhikriteeriumid Põhjalikud kriteeriumid 

Valdkond:  
väiksema keskkonnamõjuga IT-seadmete ostmine. 

AC1 Serveri jõudeoleku võimsus 

(põhikriteeriumides ja põhjalikes kriteeriumides sama) 

Seda kriteeriumi tohib kasutada ainult koos kriteeriumiga TS1. Kriteeriumile TS1 vastavatele serveritele võib siis anda lisapunkte jõudeoleku võimsusnäitajate eest. 

See kohaldub ainult juhul, kui tehnilises kirjelduses kirjeldatakse tooteliiki (nt püstiku- või tornserverid, ühe või kahe ühenduspesaga serverid) ja toitetarvet mõjutavaid süsteemiomadusi (nt CPU võimsus, 
serveri võimsusliiasuse olemasolu või puudumine, mälu, ajamid, lisaseadmed).  

Kui välja arvata paindlikud serverid, võib HPC-serveritele (kõrgjõudlustöötlusega serveritele) ja integreeritud lisavõimsuskiirenditega serveritele anda kuni x punkti [täpsustada]. Serverimudelitele minimaalset 
võimsuskünnist ületava paremustaseme eest antavad punktid, mis arvutatakse serveritüübile kooskõlas komisjoni määrusega (EL) 2019/424, millega kehtestatakse serverite ja andmesalvestustoodete ökodisaini 
nõuded. 

Kontrollimine 

Pakkuja peab lahti kirjutama individuaalse serveri jõudevõimsuse arvutuse, lähtudes standardi EN 303470 kohasest katsest ja kooskõlas komisjoni määrusega (EL) 2019/424 (vt ka juurdekuuluvat selgitavat 
märkust). Kui kasutada soovitakse erineva konfiguratsiooniga serverimudeleid, tuleb deklareerida parima ja halvima konfiguratsiooni katsetatud tulemus. Alternatiivina võib pakkuja tõendada vastavust  
samamoodi konfigureeritud sama mudeli serveri katsearuandega. 

Selgitav märkus: jõudeoleku võimsuse arvutamine kooskõlas komisjoni määrusega (EL) 2019/424 

EN 303 470 põhineb 2. versiooni SERTi katsemeetodil ning hõlmab spetsiifilist jõudeoleku katset, aktiivvõimsuse arvutamist ja aktiivenergia mõõdikut. Ökodisaini nõuete järgi peavad tootjad selle teabe 
avalikult kättesaadavaks tegema.  

Põhikriteeriumide kasutamiseks tuleb iga serveritüübi miinimumkünnis arvutada serveri lisakomponentide alusel, mis tuleb lisada nii pakkumusse kui ka hankekutsesse. 

Ökodisaini meetodit kirjeldatakse täpsemalt selle kriteeriumidokumendi III lisas. Iga künnis tuleb määrata järgmise võrrandi abil: 

Pidle = Pbase +∑Padd_i, 

kus Pbase on tabelis 3 toodud jõudeoleku põhivõimsuse hälve ja ∑Padd_i on tabelis 4 määratletud kohalduvate lisakomponentide jõudeoleku võimsuse hälvete summa. Labaserverite puhul arvutatakse Pidle 
kogu mõõdetud võimsuse põhjal, mis jagatakse katsetatavasse labaraami paigaldatud labaserverite arvuga.  
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 AC2  Serveri rakendusvõimsuse nõudlus 

Seda kriteeriumi soovitatakse siis, kui avaliku sektori hankija soovib saada pakkumisi eeldatava IT 
koormuse toitetarbe alusel ning seda siis töö ajal jälgida. Kasutada koos kriteeriumiga CPC1. 

Punkte antakse hinnangulise rakendusvõimsuse alusel, mis arvutatakse kõigi andmekeskuses 
kasutusele tulevate serveritüüpide ja nende konfiguratsioonide kohta.  

Eri serverikonfiguratsioonide võimsuse võib interpoleerida konfiguratsioonide maksimaalsete ja 
minimaalsete katseandmete põhjal. Arvutus võib põhineda avaliku sektori hankija antud 
töökoormustel.   

Maksimumpunktid antakse väikseima rakendusvõimsusega pakkumusele.  Kõigile teistele antakse 
punkte proportsioonis parima pakkumusega. 

Kontrollimine 

Pakkuja peab kirjutama rakendusvõimsuse arvutuse lahti kas [täpsustada]:  

• standardi EN 303470 rakendusvõimsuse meetodi alusel standarditud töökoormustega või 

• avaliku sektori hankija määratud katseprotokolli alusel. 

Kui konfiguratsioonide võimsus on interpoleeritud katseandmete põhjal, tuleb esitada info 
kasutatud metoodika kohta.   

 

Valdkond:  
IT konsolideerimise või virtualiseerimise teenuste ostmine 

Lisatakse, kui andmekeskust käitab kolmas isik. Kasutada koos kriteeriumiga CPC 4.2 

(Põhi- ja põhjalikes kriteeriumides sama) 

AC3 Serveri kasutamine 

Punkte antakse serveri eeldatava aastase keskmise kasutustaseme alusel, mis põhineb avaliku sektori hankija andmekäitlus- ja andmetöötlusnõuetel. Punkte antakse järgnevate vahemike alusel: 

> 70 %: [arv] punkti 

40–70 %: 0,8 % × [arv] punkti 

25–40 %: 0,5 % × [arv] punkti 

Kontrollimine 

Pakkuja peab koostama mudeli, arvutused või eeldatava hinnangulise kasutuse kriteeriumis SC1 kirjeldatud tööriistade alusel. 

Valdkond:  
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olelusringi lõpu teenuste ostmine serveritele 

AC4 Serverite olelusringi lõpu haldamine 

(Põhi- ja põhjalikes kriteeriumides sama) 

Kasutada koos kriteeriumiga TS4. 

Punkte antakse korduskasutus- ja ringlussevõtuteenuste pakkujatele, kes tagavad korduskasutuseks sobimatute trükkplaatide ja väliste kaablite eraldamise ja ringlussevõtu.   

Kontrollimine  

Pakkujad peavad esitama nimetatud komponentide ringlussevõtu kohta tõendi.  

Valdkond:  
uute/olemasolevate andmekeskuste ehitamine/moderniseerimine 

AC5 Energiakasutuse efektiivsus – energiakasutuse projekteeritud efektiivsus  

(Põhi- ja põhjalikes kriteeriumides sama) 

Kohaldub olemasoleva/uue andmekeskuse ehitamisel/moderniseerimisel, kui IT energiakasutust on juba võimalik kindlaks teha. 

Punkte antakse energiakasutuse projekteeritud efektiivsuse parima pakkumise eest (täielik punktiarv) antud IT koormusel (nt 50 % projektkoormusest) ja kindlates keskkonnatingimustes. Energiakasutuse 
efektiivsuse väärtus tuleb kindlaks teha kooskõlas standardi ISO/IEC 30134:2016 osaga 2, standardiga EN 50600-4-2:2016 või sellega samaväärse standardiga. 
 
Kontrollimine  

Pakkuja peab esitama projektarvutused, mis näitavad, kuidas energiakasutuse efektiivsus kooskõlas standardi ISO/IEC 30134:2016 osaga 2, standardiga EN 50600-4-2:2016 või sellega samaväärse standardiga 
arvutati. 

 

Valdkond:  
andmekeskuse/serveriruumi käitamise ja hoolduse teenuste ostmine  
AC6 Energiakasutuse efektiivsus – energiakasutuse efektiivsuse parandamise potentsiaal  

(Põhi- ja põhjalikes kriteeriumides sama) 

Kohalduv olemasoleva andmekeskuse käitamisel ja hooldamisel, kus energiakasutuse efektiivsuse ajalugu on teada. See võib olla kohaldatav ka serveriruumidele, kui neis on eraldi jahutustaristu.  

Punkte antakse pakkuja hinnangulise paranduspotentsiaali alusel, lähtudes senisest energiakasutuse efektiivsusest [andmed esitab avaliku sektori hankija].  Pakkumuse hinnangud tuleb koostada IT koormuse ja 
keskkonnatingimuste ajaloo põhjal, nagu avaliku sektori hankija on neid näidanud. Energiakasutuse efektiivsuse väärtus tuleb kindlaks teha kooskõlas standardi ISO/IEC 30134:2016 osaga 2, standardiga EN 
50600-4-2:2016 või sellega samaväärse standardiga. 
 
Kontrollimine  
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Pakkuja peab esitama arvutused, mis näitavad, kuidas saadi energiakasutuse hinnanguline efektiivsus kooskõlas standardi ISO/IEC 30134:2016 osaga 2, standardiga EN 50600-4-2:2016 või sellega samaväärse 
standardiga. 
Valdkond: 
uute/olemasolevate andmekeskuste ehitamine/moderniseerimine 

 AC7 Jahutussüsteemi elektritarbimine 
Punkte antakse andmekeskuse käitamiseks asukoha võrdluskliimatingimustes vajamineva 
hinnangulise jahutusenergia tarbimise alusel. Punkte antakse parimate tulemustega 
projektipakkumise eest (täielik punktiarv). 
Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama dokumentatsiooni, mudeli ja projekti hindamisprotsessi arvutused. 

 

  AC8 Heitsoojuse kasutamine (uutes andmekeskustes) 

See kriteerium tuleb kohandada kaugküttesüsteemide ja -võrgustike kohapealse kättesaadavuse 
järgi.  Kui avaliku sektori hankija on kindlaks teinud kohalikud võimalused, on soovitatav 
määratleda põhjalikud pakkumuste hindamise kriteeriumid. 

Punkte antakse pakkujatele, kes kohustuvad suunama x % [avaliku sektori hankija määratav 
protsent] andmekeskuse heitsoojusest, mida väljendatakse energia taaskasutamise tegurina, 
kohalikele lõpptarbijatele. Lisapunkt antakse iga 10 % lisaheitsoojuse eest, mida andmekeskus 
edasi suunab.  

Energia taaskasutamise tegur arvutatakse iga ruumi kohta kooskõlas standardiga EN 50600-4-
6:2020 või sellega samaväärse standardiga. 

Kontrollimine 

Pakkuja peab esitama soojuse taaskasutuse süsteemide ja ühenduste arvutused kooskõlas 
standardiga ETSI ES 205 200-2-1 või samaväärse standardiga ning projektjoonised. Võimalikelt 
soojatarbijatelt tuleb saada tõend lepingupõhise kokkuleppe või kavatsuste protokolli kohta. 
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Valdkond: 

• koospaiksusteenuste hankimine 
• majutusteenuste hankimine 
• pilveteenuste hankimine 
• andmekeskuse/serveriruumide käitamise ja hoolduse teenus 

 
 AC9 Heitsoojuse taaskasutamine (juhitud teenuste puhul) 

Teenuse hankimisel on soovitatav seda põhjalikku pakkumuste hindamise kriteeriumi kasutada.  
 
Punkte antakse lepingu täitmiseks kasutatavate ruumide puhul energia taaskasutuse deklareeritud 
teguri alusel. Punkte antakse proportsionaalselt pakkujale, kes pakub suurimat energia 
taaskasutuse tegurit. 
Energia taaskasutamise tegur arvutatakse iga ruumi kohta kooskõlas standardiga EN 50600-4-
6:2020 või sellega samaväärse standardiga. 
Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama arvutused kooskõlas standardiga EN 50600-4-6:2020 või samaväärse 
standardiga.  

Tõendina võib aktsepteerida seda, et energia taaskasutamise tegurit kontrollib kolmas isik. 

Tõendina võib aktsepteerida ka kolmanda isiku kinnitust energiajuhtimissüsteemi (ISO 50001 
alusel) või keskkonnajuhtimissüsteemi (EMASi või ISO 14001 alusel) energia taaskasutamise 
arvutusliku teguri kohta. 

 
AC10 Taastuvenergia tegur 

Lisatakse, kui andmekeskust käitab kolmas isik. Punkte antakse ainult pakkujatele, kes vastavad IT- ning 
mehaanika- ja elektrisüsteemi võimsuse miinimumnõuetele. Pilveteenuste puhul võib taastuvenergia teguri 
väärtust nõuda teenust pakkuvate tegevuskohtade kohta. 

Punkte antakse proportsionaalselt pakkujale, kes pakub oma elektrikasutusele suurimat energia taaskasutuse 
tegurit. 

Andmekeskusesse suunatava ja seal tarbitava taastuvenergia tegur tuleb arvutada kooskõlas standardiga EN 
50600-4-38. 

AC10 Taastuvenergia tegur 

Lisatakse, kui andmekeskust käitab kolmas isik. Punkte antakse ainult pakkujatele, kes vastavad 
IT- ning mehaanika- ja elektrisüsteemi võimsuse miinimumnõuetele. Pilveteenuste puhul võib 
taastuvenergia koormuspõhise teguri väärtust nõuda teenust pakkuvate tegevuskohtade kohta. 

Punkte antakse proportsionaalselt pakkujale, kes pakub oma elektrikasutusele suurimat energia 
taaskasutuse koormuspõhist tegurit. 

Andmekeskusesse suunatava ja seal tarbitava taastuvenergia tegur tuleb arvutada kooskõlas 
standardiga EN 50600-4-3. Genereeritud võimsuse koormusprofiil peab sel juhul olema seotud 

 
8 EUROOPA STANDARD EN 50600-4-3 - Infotehnoloogia. Andmekeskused ja taristud. Osa 4-3: Taastuvenergia tegur 
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Taastuvenergia tegurit mõjutav energia peab tulema direktiivis 2009/28/EÜ määratletud taastuvatest 
energiaallikatest9. 

Kontrollimine 

Välja tuleb tuua arvutuste aluseks olev taastuvenergia tegur ning elektrivarustuse ja elektri kasutamise 
andmed.   

Tõendina võib aktsepteerida seda, et taastuvenergia tegurit kontrollib kolmas isik. 

Tõendina võib aktsepteerida ka kolmanda isiku kinnitust energiajuhtimissüsteemide (ISO 50001) või 
keskkonnajuhtimissüsteemi (EMAS või ISO 14001) raames taastuvenergia arvutusliku teguri kohta. 

 

andmekeskuse projitseeritud koormusprofiiliga.   

Taastuvenergia tegurit mõjutav energia peab tulema direktiivis 2009/28/EÜ määratletud 
taastuvatest energiaallikatest. 

Kontrollimine  

Välja tuleb tuua arvutuste aluseks olev taastuvenergia tegur ning elektrivarustuse ja elektri 
kasutamise andmed ja koormusprofiilid.  

Tõendina võib aktsepteerida seda, et taastuvenergia tegurit kontrollib kolmas isik. 

Tõendina võib aktsepteerida ka kolmanda isiku kinnitust energiajuhtimissüsteemide (ISO 50001 
alusel) või keskkonnajuhtimissüsteemi (EMASi või ISO 14001 alusel) taastuvenergia arvutusliku 
teguri kohta. 

 
Selgitav märkus: päritolutagatis 

Kõik ELi riigid on direktiivide 2009/28/EÜ ja 2004/8/EÜ alusel õiguslikult kohustatud looma päritolutagatise kavad taastuvatest energiaallikatest pärit elektri kohta. Need loovad kontrollimiseks hea õigusliku 
aluse. Arvestada tuleb sellega, et päritolutagatise kavade rakendamise kohustuslikkus võib praegu liikmesriigiti erineda.  

Alternatiivina võib tarnija esitada sõltumatu tõendi selle kohta, et vastav elektrikogus on toodetud taastuvate energiaallikatena määratletud allikatest (nt kaubeldav sertifikaat sõltumatust väljaandvast asutusest, 
mille valitsus on heaks kiitnud). Teise alternatiivina võib tarnitaval elektril olla 1. tüübi ökomärgis, mille määratlus vastab vähemalt direktiivi 2009/28/EÜ määratluse rangusele. 

 
AC11 Jahutusainete segu globaalse soojendamise potentsiaal  

Lisatakse, kui andmekeskust käitab kolmas isik. 

Vt ka TS10. 

Punkte antakse pakkujale, lähtudes andmekeskuse jahutussüsteemis kasutatavate jahutusainete segu 
globaalse soojendamise potentsiaali kaalutud keskmisest. See tuleb arvutada kooskõlas määruse (EL) nr 
517/2014 IV lisaga (vt selgitavat märkust). Punkte antakse kooskõlas globaalse soojendamise potentsiaali 
kaalutud keskmise järgnevate lähimate vahemikega. Kokku saab anda kuni x punkti [täpsustada]: 

• x punkti globaalse soojendamise potentsiaal kaalutud keskmise eest vahemikus 0 kuni 10; 

• 0,6x punkti globaalse soojendamise potentsiaal kaalutud keskmise eest vahemikus 11 kuni 150; 

• 0,2x punkti globaalse soojendamise potentsiaal kaalutud keskmise eest vahemikus 151 kuni 750. 

 

 
9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009 direktiiv 2009/28/EÜ taastuvenergia kasutamise edendamise kohta. Alates 30. juunist 2021 kehtib direktiivi 2018/2001/EL (millega tunnustatakse kehtetuks direktiiv 2009/28/EÜ) kohane 
taastuvate energiaallikate määratlus. 
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Kontrollimine  

Pakkujad peavad esitama globaalse soojendamise potentsiaali kaalutud keskmise arvutuse, sh 
tegevuskohtades kasutatavate jahutusainevarude kohta või pakkuma teenust, ja tõendama kooskõla määruse 
(EL) nr 517/2014 IV lisas kirjeldatud meetodiga.  

Pakkuja peab esitama tõendi arvutuses kasutatud jahutusainete kasutamise kohta. 

Tõendina võib aktsepteerida ka kolmanda isiku kinnitust energiajuhtimissüsteemi (ISO 50001) või 
keskkonnajuhtimissüsteemi (EMAS või ISO 14001) kohta, milles kirjeldatakse jahutusainete kasutamist.  

Selgitav märkus: jahutusainete segu globaalse soojendamise kogupotentsiaali arvutamise meetod kooskõlas määruse (EL) nr 517/2014 IV lisaga   

Segu globaalse soojendamise potentsiaal arvutatakse kaalutud keskmisena, milleks liidetakse kokku aine kaalufraktsiooni ja globaalse soojendamise potentsiaali korrutis, kui ei ole öeldud teisiti, sh ainetel, mis 
ei ole fluoritud kasvuhoonegaasid. Valem on toodud allpool: 

�(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑋𝑋 % 𝑥𝑥 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺) + (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑌𝑌 % 𝑥𝑥 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺) + (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑁𝑁 % 𝑥𝑥 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺) 

kus % on kaalu proportsioon ja kaalu tolerants ±1 %. Jahutusainete globaalse soojendamise potentsiaal on toodud määruse (EL) nr 517/2014 I lisas. 

Fluoritud gaasi hulga ja liigi dokumentatsiooni nõutakse juba määruse (EL) nr 517/2014 artiklis 6.   
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3.4 Lepingu täitmise sätted  
Põhikriteeriumid Põhjalikud kriteeriumid 

Valdkond:  

• ettevõtte andmekeskuse või serveriruumi käitamise ja hoolduse teenuste ostmine  
  CPC1 IT elektritarbimise seire 

Lisatakse, kui andmekeskust käitab kolmas isik. Kasutada koos kriteeriumiga AC2. 

Peatöövõtja peab esitama andmekeskuses paiknevate IT-seadmete kohta kuu- ja aastapõhised 
andmed. 
Elektritarbimise seire peab olema kooskõlas standardi EN 50600-2-2 nõuete ja soovitustega. 
 

CPC2 IT-seadmete kasutuse seire  

(Põhi- ja põhjalikes kriteeriumides sama) 

Lisatakse, kui andmekeskust käitab kolmas isik. Kasutada koos kriteeriumiga AC3. 

Peatöövõtja peab esitama perioodiliselt aruandeid optimeerimisanalüüsi ning kliendiga kindla IT-projekti kohta kokku lepitud kasutuseesmärkide saavutamise kohta. 
Teenusepakkuja peab mõõtma ja koostama kooskõlas standardiga ISO 30134-5 igakuise aruande andmekeskuse serverite kasutusmäära kohta.  
 
Valdkond:  

• olelusringi lõpu teenuste ostmine serveritele, andmesalvestus- ja võrguseadmetele 

CPC3 Serverite, andmesalvestusseadmete ja võrguseadme lõppsihtkoha aruandlus 

(Põhi- ja põhjalikes kriteeriumides sama) 

Kasutada koos kriteeriumiga TS4. 

Peatöövõtja peab koostama aruande inventari kuuluvate seadmete oleku kohta kohe, kui kõik üksused on taaskasutamiseks, ringlussevõtuks või kõrvaldamiseks töödeldud. Aruandes tuleb näidata taaskasutatud 
või ringlussevõetud üksuste osakaal ning see, kas need jäid ELi või eksporditi. 

ELis ringlussevõetud seadmete ja komponentide puhul tuleb aktsepteerida järgnevaid käitlusüksuste tõendeid: 

• riigi pädeva asutuse poolt kooskõlas direktiivi 2008/98/EÜ artikliga 23 väljastatud luba või  

• kolmanda isiku sertifikaat standardi EN 50625-1 või samaväärse vastavuskava nõuetele vastavuse kohta. 
Kui seadmed ja komponendid eksporditakse taaskasutuseks või ringlussevõtuks, peab peatöövõtja esitama transpordi ja käitluse kohta järgneva info:  

• taaskasutusse võetavate seadmete transpordiinfo kooskõlas WEEE direktiivi 2012/19/EL VI lisaga.   
Väljapoole ELi eksporditavate elektri- ja elektroonikaromude kohta kolmanda isiku sertifikaat kriteeriumis elektri- ja elektroonikaromudele kehtestatud miinimumnõuetele või standardi EN 50625-1 või 
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samaväärse vastavuskava nõuetele vastavuse kohta10.  
 

Valdkond: 
- uue andmekeskuse ehitamine 
- olemasoleva hoone laiendamine uue andmekeskuse ja serveriruumi taristuga 
- olemasolevate serveriruumide ja/või andmekeskuste konsolideerimine uutesse või olemasolevatesse andmekeskustesse 

  CPC4 Energiakasutuse efektiivsuse tõendamine üleandmisel 

Kasutada koos kriteeriumiga AC5. Tõendamine ja aruandlus võib toimuda modulaarselt, kui see 
on andmekeskuse ülesehituse ja faaside puhul asjakohane. 

Andmekeskuse süsteemide / integreeritud süsteemide kasutuselevõtt peab hõlmama vähemalt 
sellist katset, kus IT-seadmete koormust simuleeritakse osa- ja täiskoormusel ning elektri- ja 
jahutussüsteemid töötavad automaatrežiimis. 

Andmekeskuse kogu või selgelt määratletud mooduli ja IT-seadmete energiatarbimine ning 
keskkonnatingimused tuleb dokumenteerida. Tegelikku jõudlust saab siis võrrelda AC5 
eesmärkidega. 

Andmed näitavad energiakasutuse hetkeefektiivsust lähtudes mõõdetud väärtustest ja 
osakoormusest kooskõlas standardi ISO/IEC 30134:2016 osaga 2, standardiga EN 50600-4-2:2016 
või samaväärse standardiga. 
 

Valdkond: 
andmekeskuse ja serveriruumi käitamise ja hoolduse teenuste ostmine  
CPC5 Energiakasutuse efektiivsuse sisendväärtuste seire 
(Põhi- ja põhjalikes kriteeriumides sama) 

Kasutada koos kriteeriumidega AC5 ja AC6. 

Andmekeskuse hoone operaator peab esitama iga-aastase aruande, milles kajastatakse kogu mõõdetud elektritarbimise aasta keskmist ja kuupõhiseid näitajaid ning mehaanika- ja elektrisüsteemide ning IT-
seadmete eraldi elektritarbimist. 
 
 
 

 
10 Koostamise ajal loetakse neile nõuetele vastavaks järgnevad vastavuskavad: WEEELABEX:2011 nõue elektri- ja elektroonikaromude käitlemise kohta; vastutustundliku ringlussevõtu (R2:2013) standard elektroonika ringlussevõtjatele; e-
Stewardsi standard 2.0 elektri- ja elektroonikaromude vastutustundliku ringlussevõtu ja taaskasutuse kohta; Austraalia/Uus-Meremaa standard AS/NZS 5377:2013 olelusringi lõppu jõudnud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumise, 
ladustamise, transpordi ja töötlemise kohta   
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Valdkond: 
- uue andmekeskuse ehitamine 
- olemasoleva hoone laiendamine uue andmekeskuse ja serveriruumi taristuga 
- olemasolevate serveriruumide ja/või andmekeskuste konsolideerimine uutesse või olemasolevatesse andmekeskustesse 
 CPC6 Parima tava projektide rakendamine 

Seda kriteeriumi tuleb kasutada koos tehnilise kirjeldusega TS6. 

Andmekeskus peab olema lepingu täitmise ajal [vastu võetud osalema ELi tegevusjuhendis / 
kolmanda isiku poolt kooskõlas standardiga EN 50600 TR99-1 kontrollitud].  

Pakkuja peab esitama ELi tegevusjuhendis osalemiseks lõplikud projektid. Aruandlusvormi iga-
aastase ajakohastatud versiooni koopia tuleb edastada ka avaliku sektori hankijale.  

Avaliku sektori hankija jätab endale õiguse nõuda andmekeskuses parima tava rakendamise 
kontrollimiseks kolmanda isiku auditit.   

Valdkond: 
andmekeskuse ja serveriruumi käitamise ja hoolduse teenuste ostmine  
 CPC7 Jahutussüsteemi energiatarbimise seire 

Lisatakse, kui andmekeskust käitab kolmas isik. Kasutada koos kriteeriumiga AC7. 

Andmekeskuse hoone operaator peab esitama igakuised ja iga-aastased andmed andmekeskuse 
jahutussüsteemi elektritarbimise kohta. Seire tuleb määratleda kooskõlas standardi EN 50600-4-
2:2016 või samaväärse standardi juhistega. 

  CPC8 Soojavarustuse ja ühenduse seire  

Lisatakse juhul, kui andmekeskust käitab kolmas isik kooskõlas tehnilise kirjeldusega TS8 ja 
pakkumuste hindamise kriteeriumidega AC8 ja AC9. 

Andmekeskuse hoone operaator peab esitama kohalikele soojatarbijatele tarnitud sooja kohta 
igakuised keskmised andmed.   
Lisaks tuleb arvutada energia taaskasutuse tegur kooskõlas standardiga EN 50600-4-6:2020 või 
samaväärse standardiga ja esitada selle kohta aruanne.  
Nõudmise korral tuleb avaliku sektori hankijale anda auditi tegemiseks juurdepääs andmekeskuse 
seadmetele ja võrguühendusele. 
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Valdkond:  

• koospaiksusteenuste hankimine 
• majutusteenuste hankimine 
• Pilveteenuste hankimine 

 
CPC9 Taastuvenergia tegur  

Kasutada koos kriteeriumiga AC10. 

Andmekeskuse hoone operaator või hoonesisene/-lähedane tootja peab esitama igakuised andmed ostetud või toodetud taastuvenergia kohta. Kolmandatest isikutest operaatorid peavad esitama võrdluse jaoks ka 
andmekeskuse kogu mõõdetud energiatarbimise. 
 
Valdkond:  

• koospaiksusteenuste hankimine 
• majutusteenuste hankimine 
• Pilveteenuste hankimine 
• Andmekeskuse ja/või serveriruumi käitamise ja hoolduse teenuste ostmine 

 CPC10 Jahutusainete segu globaalse soojendamise potentsiaal 

Lisada kriteeriumi AC11 kasutamise korral. 

Andmekeskuse projekti operaator peab jälgima ja kontrollima pakkumisetapis esitatud 
hinnangulist jahutussüsteemi jahutusaine kasvuhoonegaasi heidet. 
Tegelikku jälgitud heitme kohta tuleb esitada aruanne iga tööaasta kohta lähtudes mõõdetud 
energiatarbimisest ja koos võimalusega viia nõudmise korral läbi kolmanda isiku poolne 
kontrollimine. 
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4 OLELUSRINGI KULU 
Olelusringi kulu on meetod, mille abil hinnatakse uuritava toote või teenuse kogumaksumust. 
Avaliku sektori asutuse olelusringi kulu on peamiselt seotud rakendatava ärimudeli tüübiga. 
Serveriruumide ja ettevõtte andmekeskuste korral vastutab kapitalikulu (CAPEX) eest 
andmekeskuse/serveriruumide avaliku sektori asutusest omanik, sh IT-, mehaanika- ja 
elektriseadmete ostmine ja paigaldamine hoones ning hoone taristu. Samuti katab avaliku 
sektori asutus vahetult olelusringi lõppemise kulu, mis on seotud ruumi kasutuselt 
kõrvaldamisega. 
Andmekeskuse teenuste ostmise (st koospaiksuse või haldava teenusepakkuja mudel (MSP)) 
suundumuse tõttu on avaliku sektori asutuste kulumudelis hakanud vähenema CAPEX ja 
ostetava teenuse tasudega seoses suurenema tegevuskulu (OPEX). Tabelis 1 on näitlikult 
esitatud andmekeskuste ja serveriruumide olelusringi kulu struktuur. 

Tabel 1. Andmekeskuste omanike ja klientide näitlikud olelusringi kulud. 

Kululiik Andmekeskuse kasutaja/kliendi kuluvahemik (% 
olelusringi kogukulust) 

 Serveriruumid Ettevõte Koospaiksus MSP 

Ruumide 
kapitalimahutus  

1–5 % 15–20 % 1–5 % 0 % 

IT kapitalimahutus 30–60 % 30–40 % 40–50 % 0 % 

Ruumide tegevuskulu 10–30 % 10–15 % 5–15 % 35–50 % 

IT tegevuskulu 20–40 % 25–35 % 30–40 % 50–70 % 

Käitusest kõrvaldamine 5–10 % 5–10 % 1–5 % 0 % 

Ruumide olelusringi lõpp 1–5 % 1–5 % - - 

 
ELi KHRi kriteeriumid andmekeskustele, serveriruumidele ja pilveteenustele avaldavad 
positiivset mõju teatud tähtsatele kuludele, millega tuleb andmekeskuse olelusringi ajal 
arvestada. Kuigi väga raske on hinnata konkreetset kulude kokkuhoidu, on nende 
kriteeriumide rakendamisel väga suur võimalus olelusringi kulu vähendada. Olelusringi 
kulude arvestamise iga kriteeriumikogumi kvalitatiivne kirjeldus on allpool. 
IT-seadmetega seotud kulu 

• Serverite energiaefektiivsuse kriteeriumid võivad vähendada ruumide 
tegevuskulusid (tänu elektritarbimise otsesele vähenemisele). See võib 
suurendada ka andmekeskuse arvutusvõimsust ning seega kaotada vajaduse 
taristut laiendada ja sellega seotud kulud (mõjutab nii kapitali- kui ka 
tegevuskulusid). 

• Serverite optimeerimise kriteeriumid: kasutamise suurendamine vähendab 
tegevuskulusid, sest sama töö teeb ära vähem IT-seadmeid. Lisaks vähenevad 
tegevuskulud, sest väheneb mehaanilise ja elektrilise jahutuse vajadus. 

• Olelusringi lõpu halduse kriteeriume saab kasutada selleks, et tootjad ning 
elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlejad esitaksid pakkumusi 
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olelusringi lõpu seadmetele. See võib võimaldada saada tagasi osa seadmete 
jääkväärtusest. 

• IT-seadmete parandatavuse ja ajakohastatavuse kriteeriumid võivad 
vähendada seadmete hooldusega kaasnevat tegevuskulu (IT tegevuskulu).  See 
kulu võib andmekeskuse kasutusaja jooksul tõusta algse kapitalimahutusega 
võrdseks.  

• IKT töötingimuste kriteeriumid:  jahutuskulud on üks suuremaid tegureid, 
mis mõjutab suurte andmekeskuste elektriarvet. Selliste IT-seadmete 
hankimine, mis taluvad keskkonnatingimuste laiemat skaalat (mittepideval 
kasutamisel), avaldab positiivset mõju andmekeskuste paindlikkusele ja 
kuludele. See on asjakohane siis, kui see võimaldab kasutusele võtta tasuta 
ja/või säästliku jahutuse süsteeme ning vähendada sellega paigaldatud 
mehaanika- ja elektriseadmete võimsust ning ruumide tegevuskulu.  Kuigi IT 
kapitalimahutuse kulud on suuremad, kaalub energiasääst algse ostuhinna 
tõusu üles. 

 
Mehaanika- ja elektrisüsteemidega seotud kulud 

• Energiakasutuse efektiivsuse kriteeriumid: energiakasutuse efektiivsuse 
suurendamiseks võib kasutada mitut strateegiat, nt mehaanika- ja 
elektriseadmete efektiivsuse, töötingimuste ja soojuslahenduse parandamine. 
Energiatarbimise vähendamine vähendab tegevuskulusid. 

• Jäätmete taaskasutamise kriteeriumid: võimalikud kulud ja eelised 
sõltuvad väga palju konkreetsest tegevuskohast, kuid kasu saadakse juhul, kui 
kaugküte on juba olemas või plaanis. Eeldatakse, et heitsoojust ei kasutata, kui 
selle järele pole nõudlust. Õhkjahutusega IKT-seadmetel ja küttepumpadel 
põhinevad juhtumianalüüsid pakuvad hinnanguliseks tasuvusajaks umbes 3 
aastat, kui kaugkütet rahastab osaliselt kolmas isik. Vedelikjahutus võimaldab 
koguda kõrgema temperatuuriga soojust ning suurendada atraktiivsust seoses 
küttepumpade väiksema või puuduva investeeringu- (ja tegevus)kuluga. 

• Töötingimuste juhtimise kriteeriumid, jahutussüsteemide parim tava: 
jahutusvajaduse vähenemine avaldab positiivset mõju andmekeskuse 
olelusringi kulule ruumide tegevuskulude all. Mõni tava võimaldab vähendada 
mehaanika ja elektri paigaldatud võimsuse vajadust, mis omakorda võimaldab 
vähendada kapitalimahutust. 

• Külmaainete kasutamise kriteeriumid: kui välditakse traditsioonilisi, suure 
globaalse soojendamise potentsiaaliga külmaaineid, paigaldades tasuta 
jahutuse või säästliku jahutuse lahendused, saab tegevuskulusid võrreldes 
traditsioonilise õhukonditsioneerimise kuludega vähendada, arvestades, et 
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vajalik investeering tasub end ära vähem kui 10 aastaga11. Arvestada tuleb 
siiski märkimisväärsete investeerimiskuludega, eriti väiksemate 
serveriruumide ja konstruktsiooniliselt integreeritud keskmise suurusega 
andmekeskuste puhul. Peale selle toob fluoritud kasvuhoonegaaside 
järkjärguline kaotamine traditsiooniliste külmaainete edasikasutamise korral 
eeldatavasti kaasa suuremad tegevuskulud. See võib sundida turgu kasutama 
teisi kliimasõbralikumaid alternatiive, mis võivad olla soodsamad. 

• Taastuvenergia teguri kriteeriumid: kulud erinevad sõltuvalt turust, tarnijast 
ja andmekeskuse olukorrast. 

 
  

 
11 Kliimasõbralik õhukonditsioneerimine looduslike külmaainetega. Terviklikkuse kontseptsioonid andmekeskustega mitteeluhoonetele. 
Saksa Keskkonna, Ehituse ja Tuumaohutuse Ministeerium (BMUB) ja Saksa Keskkonnaagentuur. Detsember 2016. Kättesaadav aadressil: 
https://www.umweltbundesamt.de/dokument/climate-friendly-air-conditioning-natural 
 



 

36 

 

I LISA: ÕHKJAHUTUSE TÖÖTINGIMUSTE KLASSID 
Allpool olev Table 2 kirjeldab töötingimuste klasse kooskõlas määrusega (EL) 2019/424, 
millega kehtestatakse serverite ja andmesalvestustoodete ökodisaini nõuded. 
Tabel 2. Serverite ja andmesalvestustoodete töötingimuste klassid 

 Kuivtermomeetri temperatuur °C Niiskusvahemik, 

mittekondenseeruv 

  

Töötingimust

e klass 

Lubatav 

vahemik 

Soovituslik 

vahemik 

Lubatav 
vahemik 

Soovituslik 

vahemik 

Max 

kastepunkt 

(°C) 

Muutumise 

maksimaalne 

kiirus (°C/h) 

A1 15–32 18–27 kastepunkt –12 
°C ja suhteline 
niiskus 8 % 
kuni 

kastepunkt 17 
°C ja suhteline 
niiskus 80 % 

kastepunkt –9 °C 

kuni 

kastepunkt 15 °C 

ja suhteline 

niiskus 60 % 

17 5/20 

A2 10–35 18–27 kastepunkt 12 
°C ja suhteline 
niiskus 8 % 
kuni 

kastepunkt 21 
°C ja suhteline 
niiskus 80 % 

Sama nagu A1 21 5/20 

A3 5–40 18–27 kastepunkt 12 
°C ja suhteline 
niiskus 8 % 
kuni 

kastepunkt 24 
°C ja suhteline 
niiskus 85 % 

Sama nagu A1 24 5/20 

A4 5–45 18–27 kastepunkt 12 
°C ja suhteline 
niiskus 8 % 
kuni 

kastepunkt 24 
°C ja suhteline 
niiskus 90 % 

Sama nagu A1 24 5/20 
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II LISA: VEDELIKJAHUTUSE TÖÖTINGIMUSTE KLASSID  
Allolevas tabelis kirjeldatakse hoone veevarustuse temperatuuri töötingimuste klasse ja 
nendes nõutavaid jahutusseadmeid, nagu on ette nähtud ASHRAE vedelikjahutuse 
juhendis12. 
Tabel 3. Vedelikjahutuse töötingimuste klassid 

Klass 

 

Soojuse põhiärakanne 

 
Täiendav jahutusseade 

Hoone veevarustuse 
temperatuur (°C) 

W2 

 

Jahuti/jahutustorn 

 
Veepoolne ökonoomne tarbija (koos 
kuivjahuti või jahutustorniga) 

2–27 

 

W3 

 
Jahutustorn Jahuti 2–32 

W4 
Veepoolne ökonoomne tarbija 
(koos kuivjahuti või 
jahutustorniga) 

- 

 

2–45 

 

W5 

 
Hoonesisene küte või 
kaugküttesüsteem 

Jahutustorn > 45 

  

 
12 ASHRAE (2011). „Thermal Guidelines for Data Processing Environments“ (andmetöötluskeskkondade 
soojustingimused)   
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III LISA: JÕUDEOLEKU VÕIMSUSTARVE 
Kooskõlas komisjoni määrusega (EL) 2019/424, millega kehtestatakse serverite ja 
andmesalvestustoodete ökodisaini nõuded, tuleb serverite jõudeoleku võimsustarve (Pidle), 
välja arvatud tõrketaluvusega serverid, HPC-serverid ja integreeritud APAga serverid, 
arvutada järgmise valemi põhjal: 
Pidle = Pbase+∑Padd_i 

kus Pbase on Table 4 toodud jõudeoleku põhivõimsuse hälve ja ∑Padd_i on Table 5 määratletud 
kohalduvate lisakomponentide jõudeoleku võimsustarbe hälvete summa. Plaatserverite puhul 
arvutatakse Pidle kogu mõõdetud võimsuse põhjal, mis jagatakse katsetatavasse plaadiraami 
paigaldatud plaatserverite arvuga. Mitmesõlmeliste serverite puhul loetakse kokku pesade arv 
sõlme kohta ning arvutatakse Pidle, jagades kogu mõõdetud võimsuse katsetatavasse korpusse 
paigaldatud sõlmede arvuga.   
Tabel 4. Jõudeoleku baasvõimsustarbe lubatud hälbed 
Toote tüüp Jõudeoleku baasvõimsustarbe lubatud hälbed, Pbase (W) 

Ühe pesaga serverid (mis ei ole plaat- ega mitmesõlmelised 
serverid) 

25 

Kahe pesaga serverid (mis ei ole plaat- ega mitmesõlmelised 
serverid) 

38 

Labaserver või mitmesõlmeline server 40 

 

Tabel 5. Täiendavad lubatud hälbed lisakomponentide jõudeoleku võimsustarbe jaoks 
Süsteemi tunnus Kehtib järgmise suhtes  Täiendav jõudeoleku võimsustarbe 

lubatud hälve 

Keskseadme jõudlus Kõik serverid 1 pesaga:  10 × PerfCPU W 
2 pesaga:  7 × PerfCPU W 

Lisatoiteplokid Spetsiaalselt liiasvõimsuse saavutamiseks 
paigaldatud toiteplokid 

10 W toiteploki kohta 

Kõva- või 
pooljuhtkettad 

Paigaldatud kõvaketta või pooljuhtketta kohta 5,0 W iga kõva- või pooljuhtketta kohta 

Lisamälu Paigaldatud mälu, mis ületab 4 GB 0,18 W ühe gigabaidi kohta 
Täiendav puhverdatud 
DDR-kanal 

Paigaldatud puhverdatud DDR-kanalid, kui 
kanaleid on üle 8 

4,0 W iga puhverdatud DDR-kanali kohta 

Täiendavad sisend-
/väljundseadmed 

Paigaldatud seadmed, millel on rohkem kui kaks 
porti kiirusega ≥ 1 Gbit, Ethernet emaplaadil 

< 1 Gb/s: hälvet pole lubatud 
= 1 Gb/s: 2,0 W / aktiivne port 
> 1 Gb/s ja < 10 Gb/s: 4,0 W / aktiivne port 
≥ 10 Gb/s ja < 25 Gb/s: 15,0 W / aktiivne 
port 
≥ 25 Gb/s ja < 50 Gb/s: 20,0 W / aktiivne 
port 
≥ 50 Gb/s 26,0 W / aktiivne port 
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